
 
 

Jaarverslag 2020 van  
de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs ‘Het Mosterdzaadje’ te Hoogblokland   

  
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs ‘Het 
Mosterdzaadje’ te Hoogblokland. We kunnen wel zeggen dat 2020 een bijzonder jaar was voor ons 
als bestuur, in meerdere opzichten. De coronacrisis heeft het hele jaar in een ander licht gezet. 
Daarnaast zijn er ook veel wisselingen geweest binnen het bestuur. 
In dit verslag evalueren we het afgelopen schooljaar en geven we inzicht hoe het bestuur bij wil 
dragen aan kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen die aan onze school zijn toevertrouwd.  
Dit document dient samen met het schoolverslag gelezen te worden. 
 
Algemeen 
In 2020 kwamen we als bestuur 9 keer bij elkaar. Een nieuw aspect daaraan was dat het enkele 
keren digitaal was wegens een lockdown. Ter voorbereiding van deze vergaderingen kwam het DB 
(dagelijks bestuur) met de directeur een week voor de bestuursvergaderingen bijeen. Tussen de 
vergaderingen door is er via e-mail en telefoon contact over de lopende bestuurszaken.  
 
Bijzonder aan dit jaar was ook dat we tweemaal een ALV gehouden hebben, te weten juli en 
september. Hierbij hebben we ook gesproken over de stappen die we als bestuur richting de 
toekomst willen zetten.  Zie verder onder het kopje ‘Samenwerking binnen (oude) Giessenlanden’. 
 
Bestuur  
De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:  

• Voorzitter, lid dagelijks bestuur: Leo van Rees tot juli, opgevolgd door Marinus Aalberts 

• Secretaris, lid dagelijks bestuur: Nienke Streefkerk tot juli, opgevolgd door Alette Zeeman 

• Penningmeester/verzekeringen, lid dagelijks bestuur: Gerrit Heuvelman 

• Tweede secretaris: Tamara Bijkerk 

• Personeelszaken en contactpersoon bazar: Coraline v.d. Voorde 

• Coördinator onderhoud: Arnoud v.d. Wal 

• Algemeen adjunct, coördinator Driegang-Passend Onderwijs: Jonathan de Blaauw tot juli, erna 
vacature en taken incidenteel opgevangen door overige bestuursleden 

 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben we in het bestuur afscheid genomen van drie zittende 
leden en twee nieuwe leden mogen verwelkomen. We zijn blij dat we daardoor, ondanks de 
overgebleven vacature, onze taken als bestuur konden blijven voortzetten.  
 
We hebben in 2020 de scheiding tussen Dagelijks bestuur en Toezichthoudend bestuur sterker 
aangezet. Enkele malen per jaar vergadert het TB vergadert afzonderlijk van het DB en kan daarin 
ook het functioneren van het DB onafhankelijk evalueren.  
 
Medezeggenschapsraad (M.R.)  
In 2020 is er geen afzonderlijke ontmoeting met M.R. geweest. De voorzitter houdt nauw contact 
met de M.R. en houdt hen op de hoogte van de belangrijkste lopende zaken. Ook de 
penningmeester is eenmaal aangesloten bij de M.R.-vergadering om financiële keuzes toe te lichten. 



Daarnaast is dit jaar ingezet dat het Toezichthoudend deel van het bestuur nauwer contact met de 
M.R. aangaat; zij hebben ook eenmaal samen vergaderd. 
 
Schoolorganisatie  
Formatie 
Als bestuur hebben we dit jaar benadrukt dat we het uitgangspunt hebben om in ieder geval tot 
2023 vier klassen te behouden (waarbij per klas twee leerjaren worden gecombineerd). Gebaseerd 
op het leerlingenaantal en de financiën is dit de komende jaren nog mogelijk en vinden we het 
bovendien erg belangrijk om ons als school zo te onderscheiden.  
We zijn als bestuur blij met de 10 enthousiaste leerkrachten die we hebben. Om continuïteit te 
waarborgen is het uitgangspunt om maximaal 2 leerkrachten per combinatiegroep te hebben. 
 
In 2020 was de formatie als volgt: 

Jan-juni 2020 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag  
Vrijdag 

Juf Anja 
Juf Nelleke 
Juf Nelleke 
Juf Nelleke 
Juf Anja 

Juf Cora 
Juf Cora 
Juf Cora 
Juf Nelleke W 
Juf Nelleke W 

Juf Marjolijne 
Juf Marjolijne 
Juf Rianne 
Juf Rianne 
Juf Rianne 

Juf Suzanne 
Juf Suzanne 
Juf Suzanne 
Juf Mariska 
Juf Mariska 

Buiten de groepen zijn nog werkzaam: 

• Juf Tineke; maandag, dinsdag en woensdag directie 

• Juf Nelleke Walters; dinsdag intern begeleider 

• Juf Wendy; maandag, dinsdag en donderdag administratie en RT. 
In 2020 hadden we nog te maken met langdurige vervanging in groep 3-4 vanwege een operatie van 
één van de leerkrachten. Ook hadden we te maken met vervanging vanwege een 
zwangerschapsverlof in groep 7-8. We zijn blij dat deze vervangingen intern konden worden 
opgelost, dit komt de continuïteit ten goede. 

Aug-dec 2020 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Juf Anja 
Juf Nelleke 
Juf Nelleke 
Juf Nelleke 
Juf Anja 

Juf Cora 
Juf Cora 
Juf Cora 
Juf Nelleke W 
Juf Nelleke W 

Juf Marjolijne 
Juf Marjolijne 
Juf Rianne 
Juf Rianne 
Juf Rianne 

Juf Suzanne 
Juf Suzanne 
Juf Suzanne 
Juf Tineke 
Juf Tineke 

Buiten de groepen zijn nog werkzaam: 

• Juf Tineke; maandag, dinsdag en woensdag directie. 

• Juf Nelleke Walters; dinsdag intern begeleider 

• Juf Wendy; maandag, dinsdag en donderdag administratie en RT. 
 
Schooltijden en overblijf 
In 2020 zijn we overgegaan op een continurooster (voor details: zie schoolverslag). Hiermee 
onderscheiden we ons in het dorp ook van de andere school. De overgang naar deze nieuwe vorm is 
goed verlopen.  
 
Schoolgebouw en plein 
Inmiddels is het nieuwe gebouw ook echt ‘onze school’ geworden. In het gebruik zijn er uiteraard 
wat kleine dingen gewijzigd, zo wordt er bijvoorbeeld in deze coronatijd meer gebruik gemaakt van 
de zijdeuren van gr 1-2, 3-4. Ondanks dat we het gebouw en plein moeten delen met de andere 
gebruikers, blijkt er ook (ondanks de coronamaatregelen) met goed door alle partijen gebruik van 
gemaakt te kunnen worden.  
 
 



Kwantitatieve gegevens 
Het leerlingenaantal is de laatste jaren een extra punt van aandacht. We zitten qua aantal net boven 
de opheffingsnorm, maar dit maakt de school wel kwetsbaar. Hoewel de situatie zorgelijk is, is de 
verwachting dat we aankomende schooljaren geen noodgedwongen maatregelen hoeven te 
nemen. Wel zijn we als bestuur extra alert dat we onder de grens kunnen komen en sorteren hier 
vast op voor, zie volgende punt. 
 
Samenwerking binnen (oude) Giessenlanden   
Na eerdere gesprekken over samenwerking, geleid door Verus, zijn in 2020 verdere stappen gezet 
om een samenwerking met andere scholen te verkennen. In de ALV van september hebben we dit 
ook met de aanwezige leden en andere belangstellenden besproken. In lijn met wat er uit de 
vergadering kwam, hebben we verdere stappen gezet in het zoeken naar samenwerking met de 
christelijke scholen uit de omringende dorpen.  
De eerste stappen zijn gezet. Met een extern bureau zullen we met de christelijke scholen van 
Noordeloos, Hoornaar, Giessenburg, Groot-Ammers en Hoogblokland in gesprek gaan over vormen 
van samenwerking voor nu en naar de toekomst toe. Deze gesprekken zouden starten in najaar 
2020, maar zijn door corona uitgesteld tot half 2021. Het doel is om in een schooljaar tot een 
concreet samenwerkingsplan te komen.  
 
We hebben als bestuur een extern adviseur in de arm genomen die ons begeleidt en adviseert in dit 
proces. 
 
Acties  
In 2020 zijn er wegens de coronamaatregelen geen acties als de Bazar of verloting georganiseerd. 
 
Scholing 
In 2020 hebben alle bestuursleden de cursus ‘Goed bestuur’ gevolgd, dit ter professionalisering van 
ons functioneren.  
 
Gezondheid 
We hebben dit jaar met elkaar weer ontdekt dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. We zijn 
dankbaar dat de school erge corona-uitbraken bespaard is gebleven. Fijn dat daarin ieder zijn/haar 
verantwoordelijkheid heeft genomen. Ook is dit te danken aan de aanpak van de directie. We staan 
achter het gevoerde beleid en willen waardering uitspreken voor de deskundige aanpak van de 
directie en het team.  
 
Continuïteit en kwaliteit van onderwijs 
 Het bleek dat onderwijs niet vanzelfsprekend was: zoals alle scholen in ons land, ging ook onze 
school ging wekenlang dicht. We willen als bestuur onze waardering uitspreken voor de extra inzet 
van de leerkrachten om alle nieuwe vormen van onderwijs mogelijk te maken. Het was soms snel 
schakelen, er is veel werk verzet, het was zoeken, maar uiteindelijk is de continuïteit van het 
onderwijs gewaarborgd. Dat is uiteindelijk ook zichtbaar in de positieve toets resultaten van de 
leerlingen. We zijn dankbaar dat er door het thuisonderwijs geen zichtbare achterstanden tot gevolg 
heeft. Naast de inzet van de leerkrachten, hebben natuurlijk ook de ouders hieraan bijgedragen.  
Als bestuur zijn we blij dat zo in dit roerige jaar door samenwerking het schooljaar met positieve 
resultaten konden afsluiten.  
 
Tot slot 
Zonder te ontkennen dat elk jaar uniek is, kunnen we wel zeggen dat 2020 een bijzonder jaar was. Er 
waren mooie momenten, maar ook moeilijke momenten. Maar we zijn dankbaar en trots hoe we als 
school dit alles doorstaan hebben. Naast dank voor ieders inzet, willen we ook noemen dat we in dat 



alles mochten vertrouwen op de hulp en aanwezigheid van onze God. Hij was erbij en in dat 
vertrouwen gaan we ook 2021 in.  
 
Namens het bestuur van Het Mosterdzaadje  
 
Alette Zeeman, secretaris 
April 2021 
 

 
 


